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Priset för att vara 
en kundägd bank 

Källa: Enligt tidningen Privata 
Affärer och Svenskt Kvalitetsindex 
Bank, privat 2014.

NÖDINGE. ”Nej tack till 
kärnkraft” blev ja tack 
till politik för Stefan 
Hagman (S).

Nu har han fått upp-
draget att leda Kultur- 
och fritidsnämnden.

– Det är en förmån 
eftersom våra frågor 
ofta handlar om verk-
samheter som sätter 
guldkant på tillvaron för 
aleborna, säger han.

Lokaltidningen hälsar på 
hemma hos Stefan Hagman 
på Bräckans väg i Nödinge. 
En skylt med ”Bergslyckan” 
pryder huset och det går 
inte att ta miste 
på att familjen 
Hagman trivs 
i bostaden 
som har fått 
växa i takt 
med famil-
jen.

– Ur-
sprungligen 
är huset 100 
år gammalt och 
vi har försökt beva-
ra de unika dragen när vi 
renoverar och bygger ut. Vi 
hittade till exempel en gam-
mal altandörr på Kilanda Sä-
teri till vårt nya uterum och 

fönstrena kommer från SK-
F:s gamla fabriker. Vi flyt-
tade hit 1993 och är väldigt 
förtjusta, säger Stefan när 
han visar runt i hemmet.

Nödinges expansion får 
gärna fortsätta, men områ-
det runt Bräckans väg och 
Dammekärr hoppas han får 
förbli tämligen orört.

– Alla samhällen behöver 
en grön lunga och det är 
många nödingebor som pro-
menerar och har detta som 
sin plats för rekreation.

Stefan är uppväxt på or-
ten och beskriver sina barn-
domsår som en tid då han 
mest läste serietidningar 
och cyklade runt i samhället. 
Hans första minne från poli-
tik är från 1976 när borgarna 
tog makten. Hemmet hade 

socialdemokratiska vär-
deringar, även om 

mor och far inte 
var poltiskt 

aktiva. Det 
var däremot 
förfäderna 
och Stefan 
tror att det 
har sipprat 

igenom en 
del från den 

generationen.
– Vid folkomröst-

ningen om kärnkraft var jag 
tolv år och fast bestämd över 
åsikten ”Nej tack till kärn-
kraft”. Där startade mitt en-
gagemang och fyra år senare 

gick jag med 
i SSU. Av 
någon an-
ledning slu-
tade alla när 
jag började, 
så jag blev 
ordförande. 
I valet 1985 
var jag bara 
17 och fick 
inte rösta. 
Det minns 
jag med viss 
b i t t e r h e t , 
d ä r e m o t 
löste det sig 
ganska bra. 
Partiet fick 
ett avhopp i 
Miljö- och 
b y g g n a d s -
n ä m n d e n 
och jag val-
des in som 

ersättare när jag fyllt 18 året 
efter, berättar Stefan.

I det civila livet förverkli-
gade han en barndomsdröm 
och blev brevbärare, men 
när posten började rationali-
sera blev han ett offer. Han 
bestämde sig för att sadla om 
och började läsa till lärare. 
Idag är han anställd på Kom-
vux och undervisar i svenska 
och svenska som andra språk.

– Jag trivs som fisken i 
vattnet. Det är oerhört gi-
vande.

Efter att ha tagit en paus 
från politiken 1997 började 
Stefan engagera sig på nytt 
vid valförlusten på riks 2006. 
Fyra år senare tog Alliansen 
över även i Ale och han in-
gick därefter i analysgruppen 
med sikte på valseger 2014. 
Så blev det och då kom frå-
gan om en ordförandepost 
som ett brev på posten.

– Att få leda Kultur- och 
fritidsnämnden känns ytterst 
förmånligt. Det handlar om 
allt som gör livet lite roli-
gare. Fullmäktige har bland 
annat givit oss i uppdrag att 

etablera ett centralt bibliotek 
i Älvängen, renovera ridhu-
set på Jennylund, utveckla 
en friidrottanläggning, byg-
ga näridrottsplatser i Surte 
och Skepplanda samt en ny 
konstgräsplan i Nödinge. 
Det är positiva satsningar 
som gagnar alla, säger Stefan 
glatt.

Desstuom har en större 
renovering och ombyggnad 
av Nödinge idrottshall precis 
tillkommit, då både tak och 
väggar visade sig ha stora 
brister.

På agendan står också att 
fortsätta utveckla Ale Kul-
turrum till ett riktigt kultur-
hus.

– Det är en viktig balans-
gång att få huset att funge-
ra både som högstadieskola 
och en allmän träffpunkt. I 
nämnden diskuterar vi just 
nu hur vi ska få det till ett 
mer levande kulturhus – en 
mötesplats för alla genera-
tioner, säger Stefan.

En översyn av förenings-
stödet pågår och syftet är 
solklart.

– Vårt fokus är att skapa 
ett ännu mer jämställt och 
jämlikt stöd till föreningsli-
vet. Vi vill också uppmuntra 
de som har ett tydligt genus 
och integrationsperspektiv.

Av mer känslig karaktär är 
förslaget som nämnden an-
tagit om att starta en utred-
ning beträffande framtidens 
simhall i Ale kommun. Var 
ska den ligga, vad ska den 
innehålla och vad kommer 
det att kosta?

– Det är ett första litet 
steg till att börja tänka på 
detta. Skepplanda simhall 
är oerhört välskött, men har 
trots allt åldern emot sig. 
Vi måste ha en plan för var 
våra barn ska lära sig simma i 
framtiden och var vi ska kun-
na erbjuda kvalitativ rehab-
träning. Det är en gigantisk 
investering så därför gäller 
det att vi börjar planera i tid, 
avslutar Stefan Hagman.
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SEX SNABBA

Stefan Hagman (S), ny ordförande i Kultur- och fritidsnämnden:

”Vi sätter guldkant på tillvaron”

STEFAN HAGMAN

Ålder: 47

Bor: Nödinge

Uppdrag: Ordförande i Kultur- 

och fritidsnämnden, ersättare 

i Kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige.

Intressen: ”Jag äter gärna 

middag med ett par vänner 

eller grejar med huset”.

Yrke: Lärare i svenska och 

svenska som andraspråk på 

Komvux i Ale.

Om att se sig själv i tidning-
en: ”Det är på gott och ont”.

Förebild: ”Ingvar Karlsson och 

Anna Lindh, lugna, kloka och 

sansade politiker”.

Dröm som liten: ”När jag gick 

på mellanstadiet ville jag bli 

lärare, men några år senare 

ville jag bli brevbärare – 

vilket jag också blev – och till 

sist blev jag också lärare!”.

Politisk drivkraft: ”Jag är 

stolt över Sverige och vårt 

samhälle och vill gärna vara 

med och bidra”.

Stefan Hagman utanför ”Bergslyckan” på Bräckans väg där han bott sedan 1993. Huset däremot har en stomme som är hundra år 
gammal.
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Städa - Diska
Vandra  - Stranda

Integritet -  Kamerabevakning

Traditionella - Sociala medier

Kalla - Zlatan

Bugga - Jogga
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